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ويژهنامه پانزدهمين همایش انجمن علمي پريودنتولوژي ايران  14 -الی  17مهرماه  ،1394هتل المپیک

افتتاحیـه پانزدهمين همایش انجمن علمي پريودنتولوژي ايران

آنچه امروز در دسـتان ما اسـت حاصـل تالش های
بـی دریغ اسـاتید و پیشکسـوتان رشـته پریودنتولوژی
مـی باشـد کـه بـه شـکل رسـمی از سـال  1379در
قالـب انجمن علمـی پریودنتولـوژی ایـران جمع آوری
شـده اسـت .در افتتاحیـه امسـال مـا میزبـان هیـأت
موسـس و پیشـگامان تشـکیل انجمـن بودیـم کـه در
مراسـم ویـژه ای مـورد تقدیـر قـرار گرفتند...
ادامه در صفحه 2

بانک دی در مسیر افتخارآفرینی

مصاحبه اختصاصی با دکتر امیررضا رکن

اینجانـب و همـ ه ه مکارانـم در
بانـک دی بـا درک شـرایط اقتصادی
روز کشـور و فضـای رقابـت سـالم
بانکـی و مبتنـی بر رسـالت خویش که
ارزشآفرینـی پایدار بـرای ذینفعان
و اثرگـذاری فعـال در اقتصـاد ملـی
اسـت ،تلاش کردهایم بـا بهرهگیری
از مدلهـای نویـن ...

ادامه در صفحه 2

مدیر تولید :مهندس امین گلرنگ

در ســال  1379مجمــع عمومــی
تاســیس ،اساســنامه تدویــن و
اولیــن هیــات مدیــره انجمــن در
اســفند مــاه همــان ســال تشــکیل
شــد .از اعضــای هیــات موســس
آن مــی تــوان بــه دکتــر مرتضــوی،
دکتــر تمیــزی ،دکتــر ســیدین،
دکتــر میــر عمــادی...

ادامه در صفحه 4

تولید :شهریار چهریان

طراح :حسین علیان پور

دومین تورنمنت علمی دانشجویان
یکــی از برنامــه هــای ویــژه
و جــذاب پانزدهمیــن همایــش
انجمــن علمــی پریودنتولــوژی ایــران
برگــزاری دومیــن تورنمنــت علمــی
دانشــجویان دندانپزشــکی سراســر
ایــران در مورخــه  16مهــر 1394
مــی باشــد .ایــن تورنمنــت شــامل
دوبخــش...

ادامه در صفحه 9

اجرا :آتلیه آسمانه

یش انجمن علمي پريودنتولوژي ايران
ويژ هنامه پانزدهمين هما

انجمـن علمی پريـودنتولوژي ايـران

افتتاحیـه پانزدهمين همایش انجمن علمي پريودنتولوژي ايران
آنچـه امـروز در دسـتان مـا اسـت حاصـل
تلاش هـای بـی دریـغ اسـاتید و پیشکسـوتان
رشـته پریودنتولـوژی مـی باشـد کـه بـه شـکل
رسـمی از سـال  1379در قالـب انجمـن علمـی
پریودنتولـوژی ایـران جمـع آوری شـده اسـت.
در افتتاحیـه امسـال مـا میزبـان هیـأت موسـس
و پیشـگامان تشـکیل انجمـن بودیـم کـه در
مراسـم ویـژه ای مـورد تقدیـر قـرار گرفتنـد.
دکتـر هوشـمند ریاسـت کنگـره اهمیـت نقـش
انجمـن های علمـی تخصـص در پیشـبرد اهداف
آموزشـی بهداشـتی کشـور تاکید و دکتـر تمیزی
برنامـه هـای علمـی کنگـره را در بخـش هـای
مختلـف شـامل سـخنرانی در سـالن اصلـی و

هگمتانـه ،کارگاه هـای آموزشـی ،جراحـی هـای
زنـده و پانـل هـای ویـژه طـرح درمـان تشـریح
نمودنـد .تلاش کمیتـه برگزارکننـده کنگـره
امسـال بر خالصه نمـودن برنامه افتتاحیـه و آغاز
سـریع تر سـخنرانی هـای علمی بـود .از ایـن رو،
بـدون وقفـه ای از پروفسـور ونـگ رییس بخش
تخصصی پریو دانشـگاه میشـیگان دعـوت گردید
کـه برنامـه علمی را با سـخنران خود آغـاز نماید.
حضـور همـکاران عالقـه منـد در این مراسـم به
همـراه نماینـدگان وزارت بهداشـت ،دانشـکده
هـای دنـدان پزشـکی ،انجمـن دنـدان پزشـکی
ایـران ،انجمـن دنـدان پزشـکان عمومی و سـایر
انجمـن هـای تخصصـی ،چشـمگیر بـود.

گــزارش اختصـاصی پیـش کنگـره

بـا توجه به گسـترش روز افـزون دانـش پریودنتیکـس و ایمپلنت هـای دندانی
مباحـث مناقشـه برانگیـزی در زمینـه هـای گوناگون مطرح اسـت کـه جمع بندی
آن در زمـان کنگـره های تخصصی دشـوار می باشـد.
از ایـن رو ،تصمیـم گرفتـه شـد کـه یـک روز بـه عنـوان پیـش کنگـره بـا یـک
موضـوع مشـخص در ابتـدای برنامه طراحی گـردد کـه در کنگره قبلی پروفسـور
تونتـی با موضـوع کنترل مشـکالت بافت نرم و در این دوره پروفسـور آلبرکسـون
کـه نامی شـناخته شـده برای تمامـی متخصصین علـم ایمپلنت های دندانی اسـت

دعوت شـدند.
پروفسـور آلبرکسـون در مـورد گذشـته ،حـال و آینـده ایمپلنت هـای دندانی
صحبـت نمودنـد و اطالعـات منحصـر بـه فـردی دربـاره تاریخچـه ،مکانیسـم و
راهکارهـای کنتـرل تحلیـل اسـتخوان اطـراف ایمپلنت مطـرح نمودند .ایـن برنامه
بـا حضور اسـاتید و محققان ایرانی با جلسـه پرسـش و پاسـخ بسـیار مفیـدی ادامه
یافـت .تمامـی برنامه ضبط و در آینـده نزدیـک در اختیار همکاران قـرار می گیرد
کـه افـراد عالقمند مـی توانند بـا دفتر انجمـن ارتباط گرفتـه و آن را تهیـه نمایند.

بانک دی در مسیر افتخارآفرینی
اینجانـب و همـه همکارانـم در بانـک دی با درک شـرایط اقتصادی روز کشـور و
فضای رقابت سـالم بانکـی و مبتنی بر رسـالت خویش که ارزشآفرینـی پایدار برای
ذینفعـان و اثرگـذاری فعـال در اقتصاد ملی اسـت ،تلاش کردهایم بـا بهرهگیری از
مدلهـای نوین کسـبوکار بانکـی و تمرکز بـر فناوریهـای روز ،به ارائـه خدمت و
خلـق ارزش بپردازیـم .همچنیـن در قالـب اسـناد راهبـردی و نظامنامههـای جدید
بانـک (از جملـه نظامنامههـای رفتار حرفهای ،آراسـتگی و سـند هویـت برند بانک)
بـه صورتـی منسـجم در جهت تقویـت رویکـرد توجه به ذینفعـان اقـدام کردهایم.
ه مـا فرصـت داد تـا در همین مسـیر و با
خداونـد متعـال را شـاکرم کـه بـه هم 
تأکیـد بـر کالن سیاسـت «اقتصـاد مقاومتـی» ،نقـش سـازندهای را در پیشـرفت
اقتصـاد ملـي ایفا کنیـم و برنامههـای متعـددی را به منظـور حمایـت از کارآفرینان،
تولیدکننـدگان و صادرکننـدگان موفـق عرصـۀ جهـاد اقتصـادی اجـرا نماییم.
اینجانـب عمیقـا بـاور دارم کـه عامـل مهـم «مدیریت جهـادی» عبارت اسـت از
خودبـاوری ،اعتمـاد بـه نفـس و اعتمـاد بـه کمـک الهی .بـه همین دلیـل با اتـکال به
ه همکارانم در بانـک دی ،در پـی حرکتهای نوین
خداونـد متعال و با پشـتیبانی همـ 
هسـتیم تـا با نگاهی تحولگـرا و تحولزا ،بانک را در مسـیر افتخارآفرینـی قرار دهیم
ه افتخار باشـیم و این
و بـا حرکتـی قـوی و موثر ،خـود را به جایگاهی برسـانیم کـه مای 
حداقـل مطالبهای اسـت که در مسـیر تعالـی همواره باید از خود داشـته باشـیم.
بانـک دی در راسـتای ارج نهـادن به جامعه پزشـکان اقدامات هدفمنـد و موثری
در جهـت ارائـه تسـهیالت و رفاه حـال این عزیـزان انجام داده اسـت .ایـن بانک در
راسـتای تامیـن نیازهـای مالی مراکـز درمانی بخش خصوصـی و جامعه پزشـکی اعم
از پزشـکان فـوق تخصص ،متخصـص ،جراحـان ،دندانپزشـکان متخصـص و عمومی،
پزشـکان عمومـی ،دکترهـای علـوم آزمایشـگاهی ،رادیولـوژی ،داروسـازی و سـایر
رشـتههای مرتبـط با علـوم پزشـکی اعـم از فیزیوتراپیسـتها ،سونوگرافیسـتها،
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پیراپزشـکان ،اپتومتریسـتها ،کارشناسان ارشد و کارشناسـان رشتههای پیراپزشکی
نظیـر مامایـی ،سـونوگرافی و فیزیوتراپـی پس از اعتبارسـنجی و بررسـی دقیق توان
مالی اقـدام کرده اسـت.
ه دوم دسـتیابی بـه چشـمانداز ملی نیز
بانـک دی در سـال  ۱۳۹۴یعنـی آغـاز ده 
ه شـما عزیـزان را
نهایـت تلاش خـود را کـرده و خواهـد کـرد تـا رضایتمنـدی هم 
بهعنـوان بخشـی مهـم از ذینفعـان بانـک کسـب کنـد و خـود را در برابر شـما که
مشـتریانی خودباور ،نوآور و سـرآمد هسـتید «پویا ،پاسـخگو و ارزشآفرین» بداند.
اگرچـه معتقدیم شـما ارزشمند و ارزشسـاز هسـتید.
پس بانک دی را در ارزشآفرینی ،همگام و همراه خود بدانید.
احمد شفیعزاده ـ عضو هیأتمدیره و مدیرعامل

ويژ هنامه پانزده

مين
همایش انجمن علمي پريودنتولوژي ايران

انجمـن علمی پريـودنتولوژي ايـران
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انجمـن علمی پريـودنتولوژي ايـران

یش انجمن علمي پريودنتولوژي ايران
ويژ هنامه پانزدهمين هما

مصاحبـه اختصـاصی با دکتـر امیر رضا رکن « عضو هیأت علمی دانشگاه تهران»

ممکن است در باب تاریخچه تاسیس انجمن پریودنتولوژی توضیح مختصری دهید ؟
در سـال  1379مجمـع عمومـی تاسـیس ،اساسـنامه تدویـن و اولیـن هیـات مدیـره انجمـن در اسـفند مـاه همان
سـال تشـکیل شـد .از اعضـای هیـات موسـس آن می توان بـه دکتر مرتضـوی ،دکتر تمیـزی ،دکتر سـیدین ،دکتر میر
عمـادی ،دکتـر رئوفـی از شـیراز ،دکتر مقـدس ،و عزیزان دیگـری که هم اکنون در خاطرم نیسـت اشـاره نمود .اولین
هیـات مدیـره انجمـن شـامل دکتـر مرتضـوی ،دکتر تمیـزی ،دکتر غالمـی ،دکتر میـر عمادی ،و بنـده بود.
رشته تخصصی پریو در ایران در چه تاریخی به وجود آمد ؟
رزیدنتـی پریودنتولـوژی در سـال  1355در دانشـگاه تهـران بـه وجـود آمـد .در دوره اول دکتر قوکاسـیان و در
دوره دوم دکتـر میـر عمـادی اسـتاد مـا ،خانـم دکتـر پاکنهـاد تدریـس ایـن دوره را بـر عهده داشـتند .بعـد از انقالب
اسلامی حـدود چهـار سـال ایـن دوره برگـزار نشـد تـا در نهایـت پـس از تجدیـد سـازمان دبیرخانـه مجـددا برگزار
گردید.
درمان ایمپلنت برای نخستین بار در جه زمانی در ایران به کار رفت ؟
ایـن درمـان داسـتانی طوالنـی دارد .در سـال  1369بنده فـارغ التحصیل بـورد پریودنتولوژی شـدم .در آن زمان
مسـئول بهداشـت و درمـان بنیـاد مسـتضعفان آقـای دکتر مسـعود خاتمی و معاون ایشـان ،دکتـر عراقـی زاده بودند.
ایشـان بـا توجـه بـه شـناختی کـه از بنـده داشـتند ،در راسـتای فعالیـت هـای بهداشـتی درمانـی کـه بـرای جانبـازان و
خانـواده شـان در نظـر گرفتـه بودنـد ،مرکـز دندانپزشـکی امـام خمینـی واقـع در خیابـان فلسـطین را که هـم اکنون
در اختیـار سـپاه قـرار دارد تاسـیس و در اختیـار مـا قـرار دادند و ما شـروع بـه تجهیـز آن درمانگاه از طریـق بودجه
بنیـاد کردیـم .مـا در آن هنـگام بعد از عکسـبرداری دهانـی از جانبـازان متوجه وجود اشـیای فلزی در دهان شـان می
شـدیم کـه بـرای مـا ناشـناخته بـود .در آن زمـان در هیچ یک از منابع درسـی مـا مفهـوم ایمپلنت توضیح داده نشـده
بـود .در واقـع جانبـازان بـرای مـداوا به کشـور آلمان فرسـتاده می شـدند و درمان ایمپلنت بـر روی آنـان انجام می
گرفـت و بـه کشـور بـاز مـی گشـتند و خدمـات پـس از آن بر عهـده ما قـرار می گرفـت که هیـچ گونـه اطالعاتی از
آن نداشـتیم .مـا ایـن مسـئله را بـه اطلاع دکتـر خاتمـی رسـاندیم و با توجـه به کثـرت کادر درمان و سـختی ارسـال
آنهـا بـه خـارج از کشـور برای آموزش ،بنا شـد اسـاتید مجرب از خارج از کشـور آورده شـوند و آمـوزش در داخل
کشـور صـورت پذیـرد .بدیـن منظور حـدود ده نفـر از متخصصیـن درجه یـک در این زمینه بـه داخل کشـور آورده
شـدند بـا دو هـدف  :یکـی اینکـه دیگـر جانبـازان فـک و صورت بـه خارجه فرسـتاده نشـوند و مـداوای آنهـا در داخل
کشـور صـورت پذبـرد و کادر درمـان هـم آمـوزش داده شـوند .یـک تیـم دوازده نفره از ما تشـکیل شـد تـا در کنار
آمـوزش ،بـه درمـان جانبـازان اقدام کند .در بنیاد یک تیم ایمپلنت تشـکیل شـد که سرپرسـت آن بنده بـودم و دکتر
محمودهاشـمی ،دکتـر منـزوی ،دکتر صالحـی ،دکتر حاج میر آقـا ،دکتر کرمانشـاه ،خانم دکتر پاکنژاد حضور داشـتند
کـه بعـدا دکتـر فاضـل ،خانـم دکتـر گرامـی پنـاه ،دکتـر حیـدر ،و اواخر هـم مرحومـه خانـم دکتر صانعـی از دانشـگاه
شـهید بهشـتی به تیم اضافه شـدند .از متخصصین خارجی به پروفسـور تسـیه ،پروفسـور تولن ،خانم پروفسـور ملوی،
پترسـن ،کرینـگ مـی توان اشـاره کـرد که دندانپزشـکان به خوبی با آنها آشـنایی دارنـد .از آن زمان کار تیمی شـروع
شـد؛ در حالـی کـه بخش ایمپلنت دانشـگاه تهران در سـال  1371به همت دکتر مسـگر زاده ،دکتر بهنـاز ،دکتر غزنوی،
آقـای دکتـر خوشـخو نـژاد تاسـیس گردیـد .البته قبـل از ما هـم بودند کسـانی که درمـان ایمپلنـت را بـرای بیماران
شـان بـه کار مـی بردند؛ دکتر فیـروز عطری زاده پریودنتیسـت بودند که در سـال  1366در مطب خـود این درمان
را انجـام مـی دادنـد .پیـش از ایشـان هـم مرحـوم دکتـر باکـی هاشـمی که یـک ماه پیـش بدرود حیـات گفتنـد ،جراح
فـک و صـورت بیمارسـتان امیـر اعلم بودند کـه در دهه  40خورشـیدی ایمپلنت هـای قدیمـی  blade ventو sub-
 periostealرا بـه کار مـی بردند .متعاقب دانشـگاه تهران ،دانشـگاه های شـهید بهشـتی ،اصفهان ،مشـهد و سـایرین با
تاخیـری چند سـاله بخـش ایمپلنت خـود را تاسـیس کردند.
آقـای دکتـر ،شـما عضـو شـورای سلامت دهـان وزارت بهداشـت هسـتید .آیـا در زمینـه دهان و
پریودنتولـوژی تصمیماتـی در ایـن شـورا گرفته شـده اسـت ؟ اگر چنین اسـت ،بـه چه صورتی اسـت ؟
اتفـاق خوبـی کـه در دولـت تدبیـر و امیـد بـه ابتـکار دکتـر هاشـمی وزیـر محتـرم بهداشـت رخ داد ،برگـزاری
مجمعـی بـا حضـور متخصصین دندانپزشـکی بود .در این جلسـه عنوان شـد کـه در حـوزه دندانپزشـکی اقدامات الزم
بـه قـدر کفایـت انجـام نگرفته و مشـکالت در این حوزه بسـیار اسـت .آقای دکتر از طرفـی خود صریح ًا عنـوان کردند
کـه در زمینـه دندانپزشـکی اطلاع و تسـلط دقیقـی ندارنـد و قصـد دارنـد بـا تاسـیس یـک شـورای ویـژه و تفویض
اختیـارات خـود بـه این شـورا ،مسـائل دندانپزشـکی را مورد رسـیدگی قرار دهند .در این راسـتا ایشـان به بیسـت نفر
از افـراد صاحـب نظـر در ایـن زمینـه حکـم دادنـد و بـه اتفاق خودشـان ،شـورای سلامت دهان را تشـکیل دادنـد .در
واقع شـورای سلامت دهان یک شـورای سیاسـتگذاری و نـه اجرایی ،در کلیه زمینه های بهداشـت ،درمـان و تجهیزات
دندانپزشـکی مـی باشـد .فعلا آمـوزش و پژوهـش شـامل آن نمـی باشـد چرا کـه این حـوزه خود یـک دبیـر خانه و
یـک شـورای سیاسـتگذاری دارد کـه بـه عنوان زیـر مجموعه معاونـت آموزشـی وزارتخانـه عمل می کنـد .در مدت
یکسـال گذشـته حـدود هفت جلسـه شـورا و در همه جلسـات با حضـور وزیر برگزار شـده اسـت که مصوبات بسـیار
خوبـی داشـته اسـت .یکی از این مصوبات ،تحت پوشـش قـرار دادن کودکان دبسـتانی در خدمات بهداشـتی دهان می
باشـد که از  6تا  12سـال را شـامل می شـود که شـروع آن از زمسـتان سـال  93کلید خورده اسـت و کودکان سـالی
دو بـار معاینـه مـی شـوند و وارنیـش و فلوراید بـرای آنها مورد اسـتفاده قـرار می گیرد ،مـورد غربالگـری قرار می
گیرنـد و نتایـج معاینـات آنهـا بـه والدین شـان گزارش می شـود تا اقدامـات مقتضی صـورت گیرد .این کار در سـطح
کشـوری صـورت مـی گیـرد و هـدف از اجـرای آن این اسـت کـه  dmftکـودکان  6تا  12سـاله که  2.2اسـت تـا پایان
برنامـه پنجـم بـه  1برسـد .در حـوزه درمـان هـم اقداماتی در شـرف انجام اسـت .بنا به نظر مسـاعد جنـاب وزیر در
تمامـی  570بیمارسـتان دولتـی بخش دندانپزشـکی دایر شـود ،در بیمارسـتانهای دارای این بخش ،بخش ها بازسـازی
و ترمیم شـوند و در مراکز بهداشـتی درمانی شـهری روسـتایی کشـور که بالغ بر 3000عدد هسـتند ،ارتقا رخ دهد،
در حالـی کـه مثلا فقـط در  60عدد از بیمارسـتان هـای دولتی بخش دندانپزشـکی وجـود دارد .کار بسـیار مهم دیگر،
تشـکیل سـازمان مدیریت سلامت دهان ،زیر نظر مسـتقیم شـخص وزیر با توجه به احسـاس نیاز شـدید به مدیریت
و برنامـه ریـزی در ایـن حـوزه مـی باشـد کـه البته بـا توجه به سـختی هـای مربوط بـه قوانین محـدود کننـده ایجاد
سـازمان ،ایـن اقـدام در حوزه برنامه ششـم وزارتخانه قرار گرفته اسـت و در صورت تصویب مجلس و تایید شـورای
نگهبـان ،عملـی مـی گـردد که بسـیار اقـدام مهمـی در خصوص تعییـن یک متولـی در حوزه سلامت دهان می باشـد.
علاوه بـر این طرح ها ،چهار طرح دیگر در شـورا تصویب شـده اسـت که بیشـتر طرح هـای زیربنایـی از قبیل تدوین
نظـام نامـه مالـی ،تنظیـم نیروی انسـانی ،برنامـه راهبـردی و غیره برای سـازمان مزبور می باشـد.
آقـای دکتـر ،همایـش هـای علمـی که بـه صـورت مسـتمر برگزار مـی شـود ،مـی تواند هـم برای
پزشـکان و هـم برای شـرکت های اسپانسـر مفید و یـا مضر باشـد .نظر شـما در باره چگونگـی و کیفیت
برگـزاری ایـن همایـش ها چیسـت ؟ معیار انتخـاب سـخنرانان خارجی چگونه بایـد باشـد ؟ در نهایت این
همایـش هـا چه بـار علمی بـرای دندانپزشـکان و دانشـجویان می تواند داشـته باشـد ؟
کنگـره هـا بـرای نیـل به اهـداف به غایـت مفید هسـتند اما در هـر کار ،اعتـدال اصل مهمی اسـت .زمانـی بود که
انجمـن دندانپزشـکان کـه انجمن مادر بود ،سـاالنه یک کنگـره عمومی برگزار مـی کرد .بعد ها در دهـه هفتاد انجمن
هـای تخصصـی بـه وجـود آمدند ،لذا تعداد کنگـره ها به سـرعت افزایش یافت و به حدود ده عدد در سـال رسـید و
بـه گونـه ای شـد کـه اکنـون در سـال  28 ،94کنگره برگزار شـده یـا در شـرف برگزاری اسـت به طوری کـه با عدم
احتسـاب تعطیلات ،در مـاه سـه کنگـره برگـزار می شـود .این کار بـه معنی افراط اسـت .خوشـبختانه اولیـن نهادی که
تعـداد کنگـره هایـش را کاهـش داد ،انجمـن پریودنتولوژی بـود که کنگره هایـش را به صورت دو سـاالنه تبدیل کرد
و البتـه بعـد از آن انجمـن هـای دیگـر از جملـه انـدو و اطفـال به ایـن کار مبـادرت کردند .البتـه برگزاری کنگـره امر
بسـیار مهمـی اسـت .بـه طـور مثـال ،کنگره پریـو اروپـا یکی از قـوی ترین کنگـره هـا در این حـوزه در جهان ،هر سـه
سـال یکبـار برگـزار مـی شـود و هـر بـار از بهترین متخصصیـن در ایـن کار بهره مـی گیرد .البته کشـور هـای اروپایی
هـم کنگـره محلـی خـود را دارنـد که مثلا ایتالیا هر دو سـال یکبـار برگزار می شـود .لذا تعـداد کنگره هـا باید کاهش
یابـد .نکتـه دیگـر اینکـه برگـزاری کنگـره ها با توجـه به ماهیـت علمی کنگره ها بهتر اسـت برعهده شـرکت ها نباشـد
چـون بیشـتر دیـد تجـاری پیدا می کند ،ولی شـرکت ها مـی توانند در کنـار کنگره ها ،اقـدام به برگزاری ورک شـاپ
هـا ،دعـوت سـخنران مهمـان و ارائـه تکنولـوژی های جدید خـود بنمایند .متاسـفانه همین جـو رقابتی بین شـرکت ها
باعـث کثـرت تعـداد همایـش هـا و کنگـره ها در کشـور شـده اسـت ،در حالـی که انجمـن ها اقـدام به کاهـش تعداد
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کنگـره هـای خـود کـرده انـد .لذا تعـداد کنگره هـا باید محـدود باشـد .نکته بعدی این اسـت کـه کنگره ها بایسـتی به
هـدف اصلـی توسـعه علمـی برگزار شـوند ،نـه اینکه توسـعه اقتصادی را مسـتقیما هـدف بگیرنـد .نکته مهـم دیگر ،این
اسـت کـه سـخنران مدعـو خارجی بایـد به دقـت انتخاب شـود .کیفیت خود سـخنرانان بـه مراتب اهمیت بیشـتری از
کمیـت آنهـا در کنگـره دارد .برنامـه ریـزی دقیق از اجزای مهم و کارسـاز هر کنگره اسـت .به طور مثـال از هم اکنون
در انجمـن پریودنتولـوژی رئیـس کنگـره بعدی مشـخص شـده اسـت ،و این ریاسـت از االن اقـدام به برنامـه ریزی و
هماهنگـی اولیـه کار هـا مـی کند کـه در کیفیت برگـزاری کنگره بعدی بسـیار تاثیر مـی گـذارد .از متخصصین خارجی
بایـد نهایـت اسـتفاده هـا را در کنگـره برد و سـاعات حضـور آنها در برنامـه کنگره را حـد االمکان افزایـش داد .انجمن
پریودنتولـوژی امسـال اقـدام به دعوت پروفسـور آلبرکسـون کرده اسـت که در اروپـا با عنوان پاپ ایمپلنت شـناخته
مـی شـود .در کنگـره ها باید بـه جوانان فرصـت و میدان بیشـتری بـرای فعالیت داد.
اساسـا چـه میـزان از بار علمـی کنگره بر دوش سـخنرانان داخلی اسـت ؟ و چـه مقـدار در این زمینه
در دانشـگاه ها و مراکز آموزشـی کار می شـود ؟
متاسـفانه در ایـن حـوزه بـه مقـدار الزم توجه و سـرمایه گذاری صـورت نگرفته اسـت .به طوری که گاه با سـابقه
تریـن اسـاتید از رعایـت سـاده تریـن نـکات مثلا در زمانبنـدی بـرای سـخنرانی و ارائـه مطالب خـود عاجز هسـتند.
اساسـا هـر کاری مـن جملـه سـخنرانی ،نیـاز بـه دانش کافـی در زمینـه خـود دارد .بایسـتی بـا برگـزاری کارگاه های
ویـژه سـخنرانی ایـن کاسـتی بـر طرف شـود .خوشـبختانه امروزه ایـن امر در حال محقق شـدن اسـت به طـوری که
در نسـل جدیـد و جوانـان ،افـراد توانمندی در سـخنرانی و ارائـه داریم که با شـرکت در کارگاه ها ،بـه تقویت توانایی
هـای خـود در ایـن زمینه پرداختـه اند.
بـه عنـوان آخریـن سـوال ،در زمینـه ایمپلنـت چـه کارهـای پژوهشـی در کشـور صـورت گرفتـه و
دانشـجویان در حـال آموزش در سرتاسـر کشـور چه نقشـی در این مهم داشـته اند و جه اسـتفاده ای از
ایـن پژوهش ها می توانند داشـته باشـند ؟ ممکن اسـت تعـدادی از پژوهشـکده هایی کـه در این زمینه
کار مـی کنند نـام ببرید ؟
نکتـه مهـم در ایـن زمینـه ،آن اسـت که اساسـا دانشـکده هـا آمـوزش محور هسـتند و پژوهـش محور نیسـتند.
تربیـت دانشـجویان بـا هـدف ارائـه خدمـات درمانـی صـرف صـورت گرفته اسـت و نـه انجـام تحقیـق و پژوهش در
حـوزه تخصصـی خـود .تـز تخصصـی هـم بیشـتر در حکم یـک تمریـن و کار کوجک اسـت ،در صورتـی که بـرای انجام
شـدن تحقیقـات اصیـل و وسـیع ،مـا نیاز بـه ایجاد یـک مرکز با قـدرت در دانشـکده ،اختصـاص یافته به منظـور همین
کار داریـم .بـا همیـن هـدف ،مراکـز تحقیقاتـی به وجـود آمده اند .یک بسـتر بـاز برای فعالیـت به وجود آمده اسـت
و مـا اعلام کـرده ایـم کـه هـر کـس حتـی خـارج از دانشـگاه ،هـر ایـده ای را کـه دارد مـی تواند پـس از طـی مراحل
مرسـوم آن در ایـن مرکـز پیگیـری کنـد و پـرورش دهـد .ما از ایـن مرحله هم یـک پله فراتـر رفته و در کنار رشـته
تخصصـی پریودنتولـوژی PhD by Research ،پریودنتولـوژی را هـم ایجـاد کـرده ایـم تـا در کنـار کسـانی که می
تواننـد تخصصـی تـر بـه درمـان و آمـوزش پریودنتولـوژی بپردازند ،کسـانی هم باشـند کـه در زمینه پژوهشـی در
ایـن حـوزه توانمنـد تـر عمـل کننـد .در ایـن رشـته ما هـم اکنـون به جـذب دانشـجو پرداختـه ایم کـه به طـور مثال،
دکتـر باریکانـی و خانـم دکتـر بیطرف از دانشـجویان مـا در این دوره هسـتند .این افـراد بعد ها به عنـوان هیات علمی
همیـن پژوهشـکده هـا مـورد اسـتفاده قـرار خواهنـد گرفـت .از مراکـز پژوهـش در ایـن زمینه مـی توان بـه مرکز
تحقیقات ایمپلنت واقع در پژوهشـکده دندانپزشـکی دانشـکده دندانپزشـکی تهـران ،مرکز پژوهش واقع در دانشـکده
دندانپزشـکی اصفهـان و مرکـز تحقیقات پریودنتولوژی در دانشـکده دندانپزشـکی تبریز اشـاره کرد .بـه طور کلی ما
 35مرکـز تحقیقاتـی دندانپزشـکی در کشـور داریـم کـه  5عـدد آنها در دانشـگاه تهـران واقع شـده اند .ایـن مرکز و
مرکـز لیـزر اولیـن مراکـزی بودنـد که اقـدام به پذیـرش دانشـجوی  PhD by Researchکـرده اند .مـا در زمینه
ایمپلنـت ،طـرح تولیـد ایمپلنـت داخلـی را داریـم که مراحـل طراحی آن انجام شـده و ابتدا با یک شـرکت اسـپانیایی و
بعـد در نهایـت بـا یک شـرکت ایرانی به منظـور تولید این قطعـات مذاکرات الزم انجام شـده و در حال پیگیری اسـت.
نظر شما در باب پردیس های دانشکده ها چیست ؟
یکـی از اشـتباهاتی کـه در گذشـته رخ داده احـداث بـی رویه دانشـکده های دندانپزشـکی در سـطح کشـور بوده
اسـت کـه البتـه دیگـر قابـل بسـتن نیسـتند زیرا تبعـات سیاسـی اجتماعـی بـه دنبـال دارد .اقدامی کـه در ایـن باب می
تـوان انجـام داد یکـی جلوگیـری از گسـترش این دانشـکده هاسـت کـه علی رغم فشـار هـای سـنگین ،وزارتخانه مصر
بـه اجـرای آن اسـت و دیگـری ادغـام پردیـس هـای بین الملـل در دانشـگاه های مادر اسـت کـه منجر بـه کاهش 17
دانشـکده از تعداد دانشـکده های کل کشـور شـده اسـت .البته دانشـگاه علوم پزشـکی تهران قرار اسـت از این قاعده
مسـتثنی باشـد که بنده اصال با این اسـتثنا موافق نیسـتم .بایسـتی دانشـکده ها بر اسـاس سـابقه و موقعیت جغرافیایی
ماموریـت های مخصوص به خود داشـته باشـند .دانشـکده های بزرگتر بین المللی تر و دانشـکده هـای کوچک محلی
تـر عمـل کننـد و به جـذب بومی هـای خود بر اسـاس نیـاز اقـدام کنند.
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برگزاری پانزده دوره کنگره انجمن علمی پریودنتولوژی ایران

مصاحبه اختصاصی خبرنامه پانزدهمین انجمن پریودنتولوژی ایران با جناب آقایان دکتر غالمی و دکتر طالبی
سالم جناب آقای دکتر طالبی و دکتر غالمی
لطفا نحوه تشکیل انجمن پریو را برای خوانندگان محترم شرح دهید؟
بنام خدا سالم عرض می کنم خدمت همه اساتید،همکاران و دانشجویان محترم
انجمـن پریـو دنتولـوژی در سـال  1378در جلسـه ای بـا حضـور آقایـان دکتـر خوشـخونژاد ،دکتر غالمـی ،دکتر
رکـن ،دکتـر تمیـزی ،دکتـر رحمانـی ،دکتـر رئوفـی از شـیرازو دکترسـیدین پایـه ریـزی شـد و دکتـر رکـن ،دکتـر
مرتضـوی و دکتـر غالمی اولین هیئت موسـس را تشـکیل دادند .البته قبل از این جلسـه تالشـهایی شـده بـود تا انجمنی
دایـر شـود مثـل انجمن اسلامی کـه به ایـن شـکل فراگیر نمی شـد.
آقـای دکتـر غالمـی ،اولین شـخصی کـه بصـورت تخصصـی فعالیـت در زمینه پریـو داشـتند را لطفا
معرفـی نمایید؟
دکتـر فیـروز عطری زاده از نظر بنده اولین پریودنتیسـتی هسـت کـه اولین مرکز را بصورت آکادمیک درسـال
 1367بـه نـام ایمپلنـت سـنتر در خیابـان فـرازان شـرقی تاسـیس کـرده و دکتـر غالمعبـاس مرتضـوی اولیـن پریـو
دنتیسـت بـا تحصیلات آکادمیـک از آمریکا و رئیس هیئت موسـس انجمـن بودند که پـس از انتخابـات ،هیئت مدیره
اول بـا حضـور ایشـان ،دکتـر تمیـزی  ،دکتـر مرتضـوی ،دکتـر میرعمـادی ،دکتـر گلسـتانه  ،بعلاوه بنـده و دکتر رکن
تشـکیل گردیـد و در بیـن همـکاران هیئـت مدیره دکتر تمیـزی و دکتر مرتضوی رای یکسـانی برای کرسـی ریاسـت
هیئـت مدیـره آوردنـد کـه اسـتاد تمیـزی رهنمـود فرمودنـد به علت سـن و پیشکسـوتی دکتـر مرتضوی ریاسـت
انجمـن را بـر عهـده بگیرنـد و دکتـر میرعمادی قائـم مقام  ،بنـده دبیر و دکتـر رکن هم به عنـوان خزانـه دارانتخاب
شـدند .دکتـر گلسـتانه ودکتـر تمیزی چون از شهرسـتان تشـریف مـی آوردند دسـتور دادند به علت بعد مسـافت و
سـختی حضورشـان در همـه جلسـات ،تصمیمـات گرفته شـود تا کار معطـل نگردد.
آقای دکتر طالبی ،اولین کنگره در همان زمان برگزار شد؟
در همـان دوره اول طـرح اولیـن کنگـره انجمـن ریختـه شـد کـه آقـای دکتـر مرتضـوی بعنـوان رییـس کنگره و
دکتـر غالمـی بعنـوان دبیـر اجرایی انتخـاب گردیدند .مـی توان گفـت در بین انجمنهـای تخصصی ،انجمـن پریو اولین
و پربارتریـن کنگـره را برگـزار نمـود .ایـن کنگره پانزده سـال پیش در سـال  1379در تاالر امام علی دانشـگاه بهشـتی
برگـزار گردیـد .در زمـان برگـزاری ،سـاخت تـاالر نیمـه کار بوده و مـا خودمان آسـتین ها را بـاال زدیم و بـه بنایی و
تکمیـل آن پرداختیـم و کنگـره ای برگـزار شـد کـه بـا  900ثبـت نـام کننـده و  1200نفر شـرکت کننده کـه در زمان
خـودش بسـیار زیـاد بـود برگـزار گردیـد .در آن دوره بـرای اولین بـار تعـدادی  Guest Speakerدعوت شـد که
عنـوان سـخرانی تخصصـی تعییـن گردیـد  .مثال جناب آقـای دکتر یزدانی از رشـته ترمیمـی  ،جناب آقـای دکتر اجاللی،
سـازگارا و سـیدان از رشـته پروتـز و دکتـر مسـگر زاده از رشـته جراحـی فک و صـورت دعوت بعمل آمـد و در کنار
آنهـا همـکاران جوانتـر ما بودند که یا سـفارش سـخنرانی دادیم بـا عناوین روز و یا کارهـای بارز و ارزنده ای داشـتند
کـه بـا همـکاری آن دوسـتان کنگره بسـیار خوبـی برپا گردیـد .در این کنگـره جناب آقـای دکتر مرتضوی قبـل از اجرا
جلسـات متعـددی بـر پـا کردنـد که چـک لیسـتی آورده بودند کـه حـدود  300تـا  400آیتـم از کوچک تریـن موارد
همچـون سرویسـهای بهداشـتی تـا مطالبی چـون چیدمان پنـل ها و سـخنرانهای خارجی و داخلـی  ،افتتاحیـه و اختتامیه،
وجـود دو نفـر مسـئول بـرای هـر پنل تا در صـورت ایجاد مشـکل برای یک نفـر جایگزینی وجود داشـته باشـد و غیره
را در بـر گرفتـه بـود .همچنیـن تـا دو کنگره آینده ریاسـت آنها مشـخص شـد و قرار بـر این بود که هم برای کسـب
تجربـه و هـم بـرای هـر چه بهتر برگزار شـدن کنگره هـای بعد روسـای کنگره های آینـده در کنار رئیـس این کنگره
قـرار بگیرنـد .در آن زمـان بـه علـت تعـداد کـم کنگره ها و عـدم حضور شـرکتهای تخصصـی برگزار کننـده همایش
تمامـی کارهـا توسـط اسـاتید و دانشـجویان انجـام میگرفت.شـاید روزهـای متمـادی همگی حتی شـبها را در دانشـگاه
سـپری می نمودند.
هزینه کنگره از کجا تامین می شد؟
در آن زمـان برگـزاری کنگـره هـا بـرای دانشـگاه هـا امتیـاز محسـوب مـی گشـت بـه همین دلیـل رقابتـی برای
برگـزاری در دانشـگاه هـا وجـود داشـت و ما قسـمتی از هزینه های کنگره هارا توسـط دانشـگاه ها تامیـن می کردیم.
از راه هـای دیگـر ایجـاد درآمـد بـرای کنگـره هـا ،اسپانسـری شـرکتها و ثبت نـام دندان پزشـکان بـود .همچنین
بـه علـت اسـتفاده از مکانهـای کـم هزینـه همانند تاالر دانشـگاه و حضـور داوطلبانه اسـاتید و دانشـجویان کنگـره ها با
حداقـل هزینـه صـورت مـی پذیرفـت و اگر عوایدی هـم می ماند صـرف هزینه های انجمـن و خرید تجهیـزات برای
دانشـگاه مـی شـد .دومیـن کنگـره بـا ریاسـت دکتـر تمیـزی در شـهر مشـهد و در هتل پردیسـان بـا همـکاری گروه
پریـو دانشـگاه مشـهد برگـزار شـد در ایـن کنگره دکتر عـرب ،دکتـر قنبری ،دکتـر طاهـری و دکتر نجفی بـازو های
اجرایـی دکتـر تمیـزی بودنـدو کنگره بسـیار وزینی با حضـور مهمانها خارجی برگزار شـد .سـومین کنگـره در اصفهان
بـه ریاسـت دکتـر گلسـتانه و با همـکاری دکتر بیرنـگ بعنوان دبیـر اجرایی برگـزار شـد .چهارمین کنگره در دانشـگاه
تهـران بـه ریاسـت دکتر میر عمـادی و مدیریت اجرایـی دکتر رکن برگزار گردیـد .پنجمین کنگره در دانشـگاه تهران
بـه ریاسـت دکتـر سـیدین قرار به اجرا داشـت .به علـت عدم حضور دکتـر در ایران و عذر خواهی ایشـان از ریاسـت
کنگـره باالجبـار سـه تـا چهـار مـاه قبـل از برگـزاری دکتر غالمـی ریاسـت و اینجانـب (دکتر طالبـی) مدیریـت اجرایی
کنگـره را بـر عهـده گرفتیـم و در مـدت زمـان بسـیار کوتاه بـا همـکاری دیگر اسـاتید چون دکتـر فتحـی در مهر ماه
 84کنگـره را برگـزار نمودیـم .ایـن کنگـره نقطـه عطفـی در ارتباطـات بیـن المللـی تخصصی ما بـا جهان بـود .در آن
زمـان عـده ای سـخنران از اروپـا داشـتیم و بـرای اولیـن بار تله کنفرانسـی بـا جناب آقای دکتـر نـوذری و دکتر «چی»
از دانشـگاه  USCآمریـکا برقـرار کردیـم .دکتـر نوذری جهت این ارتباط بسـیار زحمت کشـیدند و به خاطـر دارم که
قبـل از برگـزار ی 72سـاعت اصلا خانه نرفتیم و بیل و کلنگ را برداشـتیم تا فیبر نوری را به سـالن کنفرانس برسـانیم.

کنگـره ششـم در دانشـگاه شـیراز به ریاسـت آقـای دکتر رئوفی برگزار شـد کـه دبیر اجرایـی آن آقـای دکتر رئوفی
بودنـد  .کنگـره در شهرسـتانها بـا سـختی خاصی برگزار می شـد که زحمت زیادی داشـت .شـیراز شـهر علـم  ،ادب و
هنـر بـود و کنگـره بسـیار وزینـی داشـتیم .کنگره هفتـم در دانشـگاه تهران به ریاسـت دکتـر خوشـخونژاد و مدیریت
اجرایـی دکتـر رکـن برگـزار گردید که کنگره بسـیار کارآمـدی بود .کنگره هشـتم بنـده (دکتر طالبـی) رئیس کنگره
بـودم کـه دکتـر شـهیدی دبیـر اجرایـی و دکتـر غالمی دبیـر علمـی بودند .ایـن کنگره بـرای اولین بـار در کیـش و با
 25ثبـت نـام کننـده خارجـی برگزار شـد .در این کنگـره برای اولین بار سـخنران درجه یکـی از آمریـکا آوردیم .جناب
آقـای دکتـر «واالس» را از آمریـکا بـا تمام مشـقات زمان خـودش راهی کیش نمودیم .ایشـان پس از برگشـت از ایران
در  AONEWSصفحـه ای کامـل از کنگـره ایـران و سـطح علمی دندان پزشـکان ایران تعریف نمـوده بودند که خود
آمریـکا ییهـا از آنهـا متعجـب بودنـد .کنگره نهم در دانشـگاه آزاد تهـران به ریاسـت دکتر محمد رضـا کریمی و جناب
آقـای دکتـر قاسـمی بـه عنوان دبیـر اجرایی برگـزار گردید .بعـد از این کنگـره به علت تعدد رشـته هـای تخصصی و
برگـزاری همایشـهای بسـیار  ،انجمـن پریو تصمیـم گرفت کنگره هـای خود را هر دو سـال یک بار برگـزار نماید و در
خالل سـالهای برگزاری سـمپوزیومی را در یکی از شهرسـتانها برگزار کند .اولین سـمپوزیوم در دانشـگاه آزاد اصفهان
با سـخنرانی دکتر  Sanzاز اسـپانیا برپا شـد .کنگره یازدهم به ریاسـت دکتر شـهیدی برگزار شـد در این کنگره بنده
قائـم مقـام و دکتـر غالمـی دبیر علمی بودند کـه از سـخنرانهای درجه یکی چون دکتـر تارنو و دکتر ریپورتـر از کانادا
بـرای سـخنرانی دعـوت بعمـل آمـد .سـمپوزیوم بعـدی در یـزد برگزار شـد کـه جنـاب آقای دکتـر حائریـان رییس
و دکتـر ملا دبیـر اجرایـی کنگـره بودنـد .کنگـره سـیزدهم در هتل المپیـک تهران بـه ریاسـت دکتر سـیامک یعقوبی
برگـزار شـد .در کنگـره دکتر کدخـدازاده قائم مقام و دبیـر اجرایی و دکتر شایسـته دبیر علمی بودنـد .در این کنگره
هـم سـخنرانهای درجـه یک چون پروفسـور تونتی و پروفسـور میـش به ایراد سـخنرانی پرداختند .سـمپوزیوم بعدی
قـرار بـود در اهـواز برگـزار گـردد کـه بـه علـت آب و هوا و مسـائل پیـش آمـده آن زمان به همـدان انتقـال یافت
کـه آقـای دکتـر تـرک زبان بـا همکاری دانشـگاه همـدان و انجمن ،سـمپوزیوم وزینـی را برگـزار نمودند .هـم اکنون
در آخریـن کنگـره در خدمـت جنـاب آقـای دکتر هوشـمند بـه عنوان رئیـس ،دکتر عمید قائـم مقام و دکتر شـاکری
دبیـر اجرایـی و دکتـر تمیـزی دبیـر علمی کنگره هسـتیم .کـه مطمئنا با همـکاری این دوسـتان کنگره بسـیار موفقی را
در پیش خواهیم داشـت.
با تشکر از صبر و حوصله همه عزیزان

دومین تورنمنت علمی دانشجویان دندانپزشکی سراسر ایران

دکتر علی کامیار عبدالعالی

رئیس تورنمنت علمی دانشجویان دندانپزشکی

دکتر پریسا فتاحی

قائم مقام تورنمت علمی دانشجویان دندانپزشکی

یکـی از برنامـه هـای ویـژه و جـذاب پانزدهمیـن همایـش انجمـن علمـی پریودنتولوژی ایـران برگـزاری دومیـن تورنمنـت علمی دانشـجویان
دندانپزشـکی سراسـر ایـران در مورخـه  16مهر  1394میباشـد.
ایـن تورنمنـت شـامل دوبخـش  )1سـخنرانی هـای دونفـره و  )2آزمـون علمی بوده کـه دانشـجویان دندانپزشـکی در این دو بخش بـه رقابت علمـی پرداخته و
علاوه بـر ارئـه معلومـات و محفوظـات علمـی خویش ،تـوان خـود را در انتقال ایـن معلومات و اطالعـات نیـز در قامت یک سـخنران به نمایـش میگذارند.
متعاقـب اعلام برگـزاری ایـن تورنمنت ده ها گروه دونفره از دانشـگاه های سراسـر کشـور در خواسـت خود را برای شـرکت در رقابت سـخنرانی هـای دونفره
بـه دبیرخانـه همایـش ارسـال نمودنـد .دریافـت این تعداد در خواسـت نشـانه اسـتقبال شـایان توجه از ایـن رویـداد بود.لذا گرچـه در ابتدا قـرار بود که تنهـا  8گروه
بـه رقابـت بپردازنـد لیکـن بدلیـل جلب رضایت دانشـجویان عالقمند و همچنین نمایش هر چه بیشـتر اسـتعدادهای دندانپزشـکی با موافقت شـورای برگـزاری تعداد
گـروه ها بـه  12گروه افزایـش یافت.
از ویژگـی هـای دیگـر ایـن تورنمنـت لـزوم نظـارت و تائیدیـه اسـتاد راهنمـا بـرای هـر گـروه بود کـه به ایـن طریق علاوه بـر رعایـت اسـتانداردهای علمی و
آکادمیـک ،شـور و نشـاط دانشـجوئی بـه حوزه اسـاتید نیز به شـکلی ویـژه انتقـال یافت.عالوه بـر این میتوان بـه اختصاص جوایـزی ارزنده بـرای برنـدگان این رقابت
علمـی کـه در نـوع خـود منحصر بفـرد میباشـد نیز اشـاره نمود.
نکته حائز اهمیت حضور اساتید مجرب به عنوان داور میباشد که سطح کیفی این رقابت علمی را ارتقا داده است.
در اینجـا الزم اسـت از جنـاب آقـای دکتـر بهـزاد فرخزاد مسـئول کمیتـه علمی انجمن دندانپزشـکی ایران بابـت حمایت علمـی و معنوی این تورنمنـت و همچنین
مدیریـت محتـرم شـرکت افرنـد اطلس جنـاب آقای محمـد مینائی به جهـت حمایت مالی تشـکر و قدردانی شـود.
از جنـاب آقـای دکتـر بهـزاد هوشـمند ریاسـت محتـرم انجمـن علمـی پریودنتولوژی ایـران و ریاسـت پانزدهمیـن همایش ایـن انجمـن و هم چنین جنـاب آقای
دکتـر عبـاس سـید شـاکری دبیـر اجرائـی ایـن همایـش تشـکر ویـزه بعمـل آید.ضمـن اینکه قـدر دان تلاش ها و زحمـات بـی وقفه سـرکار خانـم دکتر پریسـا فتاحی
متخصـص ترمیمی-زیبائـی و قائـم مقـام رئیـس این تورنمنت باشـیم.
امیـد اسـت برگـزاری ایـن تورنمنـت کـه خود همایشـی دیگر در دل همایـش بزرگ انجمـن پریودنتولوژی ایران میباشـد ،به شـکلی منظم و در عین حال با شـور
و نشـاط ،موجبـات رضایـت شـرکت کنندگان و همچنین اعتال و بروز اسـتعدا هـای ناب دندانپزشـکی را فراهم آورد.
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انجمـن علمی پريـودنتولوژي ايـران

دکتر بهزاد هوشمند
رئیس همایش

دکتر محمود تمیزی
دبیــر علمـی

سپـاس و قـدردانی

دکتر عباس سید شاکری
دبیــر اجرایــی

با سالم و عرض ادب و خیر مقدم به کلیه ی شرکت کنندگان محترم
برنامــه ریــزی جهــت برگــزاری پانزدهمیــن کنگــره علمــی انجمــن پریودنتولــوژی ایــران از حــدود یکســال پیــش کلیــد خــورد و تاکیــد ریاســت محتــرم کنگــره جنــاب آقــای دکتــر
هوشــمند و هــدف اصلــی مســئولین کمیتــه هــای مختلــف ،ارائــه و برگــزاری همایشــی بــود کــه از بعــد علمــی و اجرایــی ازکیفیــت باالیــی برخــوردار بــوده و اســباب رضایــت همــکاران
محتــرم و بــزرگان علمــی کشــور را فراهــم آورد.
بــی شــک اجــرا و برگــزاری همایــش هــا و رخدادهــای بــزرگ علمــی نیازمنــد تــاش مجدانــه و مســتمر مجریــان آن و محصــول یــک کار تیمــی و مشــترک مــی باشــد .در ایــن جــا
بــر خــود واجــب مــی دانــم کــه از کلیــه عزیــزان و دوســتانی کــه د رطــی برگــزاری ایــن همایــش انجمــن را مشــمول همــکاری مســوالنه و بــی دریــغ خــود نمودنــد صمیمانــه تشــکر و
قدردانــی نمایــم و ســامتی ایــن عزیــزان را از درگاه خداونــد منــان خواســتارم.
دکتر عباس سید شاکری
دبیر اجرایی پانزدهمیش انجمن پریودنتولوژی ایران

گروه اجرایی پانزدهمين همایش انجمن علمي پريودنتولوژي ايران

تیــم برگــزاری :دکتــر بهــزاد هوشــمند-دکتر محمــود تمیــزی -دکتــر رضــا عمید-دکتــر عبــاس ســید شــاکری-دکتر امیررضــا معیر-دکتــر علــی کامیــار عبدالعالی-دکتــر امیــن جــال
جاللی-دکتــر امیرحســین فرهمند-دکتــر افشــین رحیمــی فر-دکتــر مهرنــاز صدیقی-دکتــر فاضلــه عطارباشــی-دکتر آزاده اســماعیل نژاد-دکتــر محســن یزدانیان-دکتــر محمدرضــا دل
آرام-دکتر امیرحسین نگارش-شراره زندیه-زهرا یزدیان 		
همــکاران :دکتــر یاســمن منصوری-دکتــر علیرضــا رحیمــی فر-دکتــر نوشــین ســبز قبایی-دکتــر پریســا فتاحی-دکتــر فاطمــه دیالمه-دکتــر صدیق-دکتــر یاســمن یوســفی-دکتر پویــا
امیری-دکتــر امیــر فتاحــی
اســامی دســتیاران پریــو :دکتــر ســپهر ترابی-دکتــر حســین بابازاده-دکتــر حامــد رحیمی-دکتــر مهــدی اخالصمنــد کرمانی-دکتــر فرهــاد حاجــی زاده-دکتــر کــرم شــاهی-دکتر
زهــرا ناطقی-دکتــر فاطمــه خلیلیان-دکتــر نوشــین جانبخش-دکتــر ســوره ســید جباری-دکتــر پرنــده -دکتــر کوهســتانی-دکتر آیســان شــهناز-دکتر اکــرم لبیــب زاده-دکتــر ســحر
رفیعی-دکتر سمیرا حاج حیدری-دکتر مینا طاهری
دانشــجو :امیــر عبــاس زاهدی-آرمــان اکبری-امیــر رضــا منتظری-حســام حائری-محمــد پیامی-امیــن شــیری-محمد رضــا صداقتی-کیــوان شــاپورزاده-اروین رضایی-امیررضــا
طاهرسلطانی-ســینا رفوآ-ســینا خیــاط زاده-ســینا صــدر-کاوه رمضانی-کیــارش قاسمی-ســروش ابراهیمی-امیررضــا هاشمی-ســروش امیــر محمودی-محمــد امیــن یکتایی-امیــر محمــد
عربی-امیــر حســین رفیعی-پوریــا ایــران پرور-تبســم بیــرق دار-هلیــا ضیایی-پانیــذ زمانی-شــیوا شــاهی-آیدا رفتاری-هانیــه حســینی-مریم فالح-شــبنم شکروی-راشــین ایوانی-فاطمــه
آدینــه لو-شــبنم افضلی-مائــده یوســفی-نیلوفر صالح-پــگاه میــر مالک-ســحر ذوالقدری-مریــم ســیاری-درآرا درتاج-ســارا جاللوند-فرانــک نوری-مهتــا اعتماد-گلنــوش علیمحمــدی-
آرزو جاهد-دنیــا ماهــوت چی-محبوبــه روز ســاز-غزل مرشــد زاده-ملیــکا فیــروز منش-زینــب فالح-نیلوفــر حبیبی-ســحر یوســفی -نــدا میرشــکاری-نازنین گرامی-نگیــن عباســی -فریبــا
زادبین-حــورا شــاه حسینی-مهســا رســول زاده -لیلــی حقیقــی -ســارا مهرگان-پارمیــس امیــد ساالر-شــروین شــفیعی-حنانه صفــی اقــدم
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